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Трансфер технологій
Перший (бакалаврський) рівень
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А
Мета і задачі дисципліни
Метою викладання дисципліни є формування сукупності знань і навичок
з питань комерціалізації інтелекутальної власності та правового захисту.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння основних
понять, виді, основних етапів технологічного трансферу; оволодіння
методами
формування
портфеля
інтелектуальної власності;
здобуття
навичок
планування
комерціалізації
інтелектуальної
власності; розробки стратегії реалізації технологій.
В
Тематика дисципліни
1. Складові системи інтелектуальної власності та їх зміст.
2. Вартісна оцінка об'єктів інтелектуальної власності.
3. Основні напрямки політики підприємства у сфері використання
інтелектуальної власності.
4. Управління процесом комерціалізації відносин інтелектуальної
власності організації.
5. Планування комерціалізації отримання технології і вибір механізму
технологічного трансферу, пошук покупця (продавця) технолоігї.
6. Оцінка вартості технологій.
7. Моделі та характерні проблеми трансферу технологій державних
наукових організацій.
8. Експериментальні площадки трансферу технологій.
9. Ліцензування як форма комерціалізації прав інтелектуальної
власності.
10. Економічна ефективність ліцензії.
11. Практика укладення ліцензійних договорів.
12. Платні косультаційні та послуги замовнику інноваційної продукції.
С
Стиль та методика
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання
(реферативні роботи), екзамен
D
Компетентності
ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в
Загальні
міжнародному контексті. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
Фахові
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на структуру
й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
СК13. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці
України з ними. Знання про міжнародних недержавних акторів та
транснаціональні відносини.
Е
Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.

РН14. Ідентифікувати та бути учасником ділових
організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну
конкретних умов реалізації форм міжнародних відносин на
мезо- і мікрорівнях.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах
відносин.
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